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Nie czytaj po ciemku!

To okrzyk, który cz?sto s?ysz? dzieci. Po ciemku nie mo?na te? pisa?, ani pracowa? czy bawi?
si? na komputerze. Nie da si? te? malowa?. I to nie wy??cznie dlatego, ?e to niezdrowe dla oczu,
ale ?e bez ?wiat?a barwy staj? si? szare. Mo?na wymiesza? nie taki kolor, jakby si? chcia?o. A to
oka?e si? dopiero w ?wietle dziennym. Jak wi?c najlepiej o?wietli? biurko nie tylko do pracy przy
komputerze?
Nie czytaj po ciemku!

Zm?czenie, pogorszenie wzroku, trudno?ci w koncentracji – wszystkie te dolegliwo?ci mog? by? spowodowane brakiem dobrego o?wietlenia. Jest ono równie wa?ne podczas pracy, jak ergonomiczne biurko i krzes?o. Dla komfortu oczu najlepsze jest ?wiat?o dzienne. Nie mo?e by? jednak t?em dla monitora komputera. Dlatego dobrze, gdy biurko ustawione jest prostopadle do okna, tak by ?wiat?o s?oneczne pada?o na biurko z lewej strony (dla osób lewor?cznych z prawej). Wówczas dziecko nie b?dzie zas?ania? sobie ?wiat?a w czasie rysownia czy pisania i zmniejszy si? m?cz?cy dla wzroku kontrast mi?dzy ?wiat?em a cieniem. ?wiat?o nie b?dzie te? o?lepia?, ani nie b?dzie si? odbija? od blatu biurka czy bia?ych stron ksi??ki. Z tych samych powodów równie? sztuczne ?wiat?o instalujmy z lewej strony.

Wieczorem nie mo?na czyta?, pisa? czy rysowa? jedynie przy ?wietle lampy na biurku. Tak jak i nie wolno pracowa? wy??cznie przy ?wietle ekranu komputera. A to tak?e z powodu m?cz?cego wzrok, zbyt du?ego kontrastu mi?dzy ?wiat?em a cieniem.

Dlatego w pokoju, poza lamp? na biurku, musi by? tak?e o?wietlenie ogólne. Najcz??ciej jest to
umieszczona centralnie lampa sufitowa.
Je?li lampa na biurku jest zamontowana na sta?e, i nie mo?emy jej przestawia?, jej rami? powinno
by? na tyle d?ugie, by w razie potrzeby móc regulowa? gdzie pada strumie? ?wiat?a. Dzi?ki temu
?wiat?o nigdy nie b?dzie razi? dziecka w oczy, ani nic nie b?dzie ?wiat?a zas?ania?.
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